
п о л и т и к а

30 ГЕОПОЛИТИКА       јул 2015.

сво ја се ла у до ли ни ре ке Ибар (укуп но 13 
на се ља), ко ја су по то пље на аку му ла ци јом 
је зе ра.
Што се ти че Треп че, не за ко ни тих при ва-
ти за ци ја свих др жав них пред у зе ћа, тер-
мо е лек тра не „Оби лић“ и на ро чи то по вр-
шин ских ко по ва угља, огром них ре зер ви 
ко је се углав ном про сти ру у срп ским сре-
ди на ма, да ни не го во ри мо. Мо гли би смо 
о тим чи ње ни ца ма са ти ма. Власт и ме ди ји 
о то ме ћу те. Јед но је си гур но, а то је да све 
ово тре ба да бу де бри га Ср би је у це ли ни, 
а не са мо пре о ста лог за пла ше ног и уце-
ње ног срп ског на ро да на КиМ.

Ка ко оце њу је те ге не рал но по ли тич ко и 
еко ном ско ста ње у Ср би ји и до са да шњи 
учи нак Вла де Алек сан дра Ву чи ћа? Шта, 
по Ва ма, тре ба чи ни ти да Ср би ја иза ђе 
из кри зе у ко јој се на ла зи?
- На жа лост, сва ким да ном све ви ше смо 
ко ло ни ја а све ма ње су ве ре на др жа ва. Све 
то је по сле ди ца по ли ти ке ко ја се на ро чи-
то од 2008. до да нас во ди, а мо же се де-
фи ни са ти са две ре чи: „ла жи и од ла жи“. 
На ше вла сти ла жу соп стве ни на род, би ло 
да се ра ди о по ли тич ким или еко ном ским 
про бле ми ма. Те ла жи, на жа лост, оп ста ју 
због ко рум пи ра них, за пла ше них и уце-
ње них ме ди ја. Алек сан дар Ву чић је са мо 
на ста вио та мо где је прет ход на Та ди ће ва 
власт ста ла, с тим што је, са о бра ћај ним 
реч ни ком ка за но, та на ша кли ма ва ко ла 
од др жа ве уба цио у нај ве ћу бр зи ну, и у 
то ме је ње го ва од го вор ност ве ћа. Ако још 
увек ни је ка сно, та ко ла тре ба што пре 
за у ста ви ти јер су пред са мом про ва ли јом.
Пи та те ме шта тре ба чи ни ти да Ср би ја 
иза ђе из кри зе у ко јој се на ла зи. Пи та ње 
је те шко, ве ро ват но и за нај ум ни је гла-
ве у на шој Ср би ји, и за то ве ро ват но ћу-
те, као да их се не ти че. Мо гу да из не сем 
са мо сво је скром но ми шље ње. Си гу ран 
сам да је је ди ни из лаз Ср би је да се од мах 
вра ти са без гла вог ту ма ра ња на пу ту ка 
Европ ској уни ји. То ту ма ра ње у мра ку 
тра је пу них пет на ест го ди на. У том мра ку 
нас опљач ка ше, оте ше Ко со во и Ме то хи-
ју, рас то чи ше др жа ву, а ми се пра ви мо 
да не ви ди мо. Ве ру јем и да је власт све-
сна то га, али су се оба ве за ли на тај пут 
без по врат ка. По на ша ње на ших вла сти 

ме под се ћа на син дром „про сти тут ке у 
по од ма клим го ди на ма“. Иако је све сна 
да је на по гре шном пу ту, иако јој је це на 
сва ким да ном све ни жа, не мо же у но ви 
по че так, чу ва свој за нат по сва ку це ну јер 
то је ди но зна да ра ди.
Ср би ја се по угле ду и ло ги ком обич ног 
чо ве ка, до ма ћи на, мо ра вра ти ти са тог 
бес пу ћа сво јој ку ћи. Да са бе ре че љад, уз-
о ре не у зо ра но, за се је не за се ја но. Да се 

вра ти сво јим тра ди ци о нал ним вред но-
сти ма и истин ским при ја те љи ма у ме ђу-
на род ној за јед ни ци, ко ји си гур но не се де 
у Бри се лу, Ва шинг то ну или Бер ли ну.

Ко се на Ко со ву и Ме то хи ји од срп ских 
пар ти ја су прот ста вља по ли ти ци при ме
не бри сел ских спо ра зу ма ?Да ли скуп
шти на АП КиМ на ста вља да ра ди?
- По ли ти ци пре да је Ко со ва и Ме то хи је 
су прот ста вљао се срп ски на род са КиМ 
свих ових го ди на. И то ве о ма успе шно, 
све до пре не ко ли ко го ди на. Тру ди ли смо 
се да у том от по ру не ис ти че мо ни јед ну 
по ли тич ку пар ти ју као во де ћу, чу ва ју ћи 
је дин ство на ро да. И за и ста, у том оп ште-

на род ном мир ном от по ру уче ство ва ли су 
при пад ни ци свих пар ти ја и ор га ни за ци ја. 
А он да су се оку па ци о не сна ге на КиМ 
се ти ле да не мо гу да по ко ре на род и да 
ће се ствар лак ше за вр ши ти са вла сти ма 
у Бе о гра ду, што се на жа лост ис по ста ви ло 
као тач но. Исти ни за во љу, и да нас у ова-
ко те шким усло ви ма де лу ју па три от ске 
по ли тич ке стран ке ДСС, ра ди ка ли, Две-
ри и дру ги, су прот ста вља ју се та ко зва ној 
ин те гра ци ји у „Не за ви сно Ко со во“. 
Ипак, нај ор га ни зо ва ни ји је ин сти ту-
ци о нал ни от пор пре ко Скуп шти не АП 
КиМ, ко ја функ ци о ни ше у из у зет но те-
шким усло ви ма. Мо же те за ми сли ти ка да 
Скуп шти на сво је сед ни це мо ра да др жи у 
при ват ним про сто ри ја ма јер је сав дру ги 
јав ни про стор за бра њен од стра не вла сти 
у Бе о гра ду и та ко зва них ко сов ских гра-
до на чел ни ка. За бра њу је нам се да спро-
во ди мо по ли ти ку очу ва ња Устав ног по-
рет ка др жа ве Ср би је.

Ви сте и са ми би ли из ло же ни при ти сци
ма ал бан ског пра во су ђа због на вод ног 
уче шћа у уби ству при пад ни ка ал бан ске 
спе ци јал не је ди ни це РО СУ. Шта је био 
циљ тог про це са про тив Вас? Да ли 
је про цес ко ји се во ди про тив Оли ве
ра Ива но ви ћа пот кре пљен озбиљ ним 
до ка зи ма?
- Ис кљу чи ви циљ је за стра ши ва ње и од-
у ста ја ње од от по ра пре ма та ко зва ном 
„Не за ви сном Ко со ву“. У при лог то ме го-
во ри о чи ње ни ца да и по ред не до стат ка 
би ло ка квих до ка за про тив ме не још увек 
ни је за кљу чен ис тра жни по сту пак. Же ле 
да ме др же у бес ко нач ној не из ве сно сти. 
Мно ге љу де су ви ше ме се ци нео прав да но 
др жа ли, а не ке још увек др же у при тво-
ру. Слич на си ту а ци ја је, пре ма ре чи ма 
адво ка та, и са про це сом про тив Оли ве ра 
Ива но ви ћа. У до са да шњем де лу су ђе ња 
ту жи лац ни је од бра нио пред су дом ни је-
дан до каз ко ји би по твр дио Ива но ви ће ву 
кри ви цу, али га ипак др же у при тво ру.
Мо рам на кра ју да ка жем да од свих при-
ти са ка и тор ту ра оку па ци о них вла сти ви-
ше бо ли из да ја  соп стве не др жа ве. На ша 
је ди на кри ви ца је сте то што же ли мо да 
оста не мо оно што је смо, што смо сте кли 
ро ђе њем – др жа вља ни Ср би је. За то ће мо 
се бо ри ти и у вре ме ну пред на ма.

 
 Си гу ран сам да је је ди ни из лаз Ср би је да се од мах 

вра ти са без гла вог ту ма ра ња на пу ту ка Европ ској 
уни ји. То ту ма ра ње у мра ку тра је пу них пет на ест 
го ди на. У том мра ку нас опљач ка ше, оте ше  
Ко со во и Ме то хи ју, рас то чи ше др жа ву, а ми се 
пра ви мо да не ви ди мо…

 
 Мо рам на кра ју да ка жем да од свих при ти са ка  

и тор ту ра оку па ци о них вла сти ви ше бо ли из да ја 
соп стве не др жа ве. На ша је ди на кри ви ца је сте то 
што же ли мо да оста не мо оно што је смо, што смо 
сте кли ро ђе њем – др жа вља ни Ср би је.
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Н
е гу ју ћи тра ди ци ју оку пља ња 
при вред не ели те с кра ја 19. и 
по чет ка 20. ве ка, у ба шти ку-
ће Срп ског по слов ног клу ба 
„При вред ник“ у Бе о гра ду, 25. 
ју на 2015. го ди не,  при ре ђен је 

тра ди ци о нал ни лет њи при јем.
Лет њи при јем је и ове го ди не оку пио 
ве ли ки број еми нент них зва ни ца, пред-
став ни ка до ма ћих и стра них ком па ни ја, 
др жав них ин сти ту ци ја, ди пло мат ских 
ми си ја, зва ни ца из све та дру штве ног, 
кул тур ног и при вред ног жи во та Ср би је.
У име свих чла но ва, го сте је по здра вио 
пред сед ник Клу ба, го спо дин Ми о драг 
Ко стић, ко ји је на по ме нуо да је ди ја лог са 
Вла дом уз на пре до вао и да се угао по сма-
тра ња на при вред ни ке и нај ве ће по сло-
дав це у зе мљи про ме нио, али и да ве ру је 
да са мо кроз за јед нич ки ди ја лог мо же мо 
сви за јед но да бр же ра ди мо, оства ру је мо 
бо ље ре зул та те и ства ра мо бо љу Ср би ју.
Го спо дин Ко стић је ис та као да чла но ви 
Клу ба „При вред ник“ већ три на ест го ди-
на сва ко днев но ра де на ус по ста вља њу бо-
љих усло ва при вре ђи ва ња и ре фор ми са-
њу дру штве ног ам би јен та у це ли ни. Као 
и до са да, кроз број не дру штве но од го-
вор не ак тив но сти Клуб ће на ста ви ти да 
по ма же ло кал ну за јед ни цу, ства ра бо ље 
и бо га ти је дру штво, бу де кон струк ти ван 

и по у здан парт нер Вла ди и дру гим уче-
сни ци ма у ди ја ло гу.
„У 2015, оче ку је мо да се на ста ви уме рен 
раст пер фор ман си срп ске при вре де. За 
бр жи на пре дак, осло ба ђа ње при ват ног 
ка пи та ла, но ве ин ве сти ци је, ожи вља ва ње 
про из вод ног сек то ра, по треб на нам је по-

др шка Вла де и свих ње них ин сти ту ци ја. 
Иако је учи њен из ве стан по мак, до дат но 
је нео п ход но усме ри ти ка пи тал не ин ве-
сти ци је у ин фра струк ту ру, спро ве сти 
ре гу ла тор не ре фор ме и из ме ну си стем-
ских за ко на, али и сма њи ти би ро крат-
ске на ме те при вред ни ци ма. По др жа ва мо 
нов за по че ти ци клус при ва ти за ци је на 
здра вим осно ва ма и уве ре ни смо да ће 

се ти ме об но ви ти и из гра ди ти ста бил-
не, из во зно ор јен ти са не ком па ни је, ко је 
по слу ју и на ре ги о нал ним тр жи шти ма. 
При ват них ин ве сти ци ја и до брих про-
је ка та има, али је по тре бан при вред ни 
ам би јент, јед нак за све ин ве сти то ре. Ме-
ђу чла но ви ма Срп ског по слов ног клу ба 

`При вред ник`, увек мо же те на ћи до брог 
са го вор ни ка, до ма ћи на и парт не ра“, до-
дао је Ко стић.
Срп ски по слов ни клуб „При вред ник“ 
осно ван је 2002. го ди не као до бро вољ-
но, не за ви сно и не про фит но удру же ње 
успе шних при вред ни ка и дру гих во де-
ћих јав них лич но сти, у ци љу уна пре ђе ња 
пред у зет ни штва и ме наџ мен та у Ср би ји. 

ОДР ЖАН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ ЛЕТ ЊИ ПРИ ЈЕМ У СРП СКОМ  
ПО СЛОВ НОМ КЛУ БУ „ПРИ ВРЕД НИК“

Ожи вља ва ње про из вод ног сек то ра,
јед нак ам би јент за све ин ве сти то ре

 
 Пред сед ник Срп ског по слов ног клу ба „При вред ник“, 

Ми о драг Ко стић: „За бр жи на пре дак, осло ба ђа ње 
при ват ног ка пи та ла, но ве ин ве сти ци је, ожи вља ва ње  
про из вод ног сек то ра, по треб на нам је по др шка  
Вла де и свих ње них ин сти ту ци ја. Иако је учи њен  
из ве стан по мак, до дат но је нео п ход но усме ри ти  
ка пи тал не ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру, спро ве сти  
ре гу ла тор не ре фор ме и из ме ну си стем ских за ко на 
али и сма њи ти би ро крат ске на ме те при вред ни ци ма“.
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